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Politologia 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile și Poligrafie 

Catedra/departamentul Catedra Științe Socioumane 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 710.1 Inginerie şi management în textile 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (Învăţămînt cu frecvenţă); 
IV (Învăţămînt cu frecvenţă 
redusă); 
 
 

4 
7 

E 

U.03.A.024 unitate de curs 
socioumane 

2 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţămînt 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

90 30 15 0 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţămînt Înscrierea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea sau 
promovarea vre-unei discipline. Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile 
liceale Omul şi societatea , Logica, , Istorie, Sociologie. 

Conform competenţelor Să deţină cunoştinţe plauzibile pentru înţelegerea materiei Filosofiei, de 
asemenea să deţină raţiune capabilă de comprehensiune. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului.  

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea 
cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Să cunoască locul  politologiei în pregătirea umanitară a inginerilor în exercitarea 
îndatoririlor civice. 
Să cunoască esenţa puterii, multitudinea formelor de manifestare, specificul şi trăsăturile 
puterii politice.  
Să cunoască Esenţa, geneza, trăsăturile, sarcinile şi funcţiile statului, tipurile şi formele lui, 
evoluţia istorică. 
Să cunoască conceptul de partid politic, apariţia şi evoluţia partidelor politice, structura şi 
funcţiile lor;  locul şi rolul partidelor politice în societatea contemporană.  

http://www.utm.md/
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Să cunoască esenţa activităţii politice ca varietate de muncă social-utilă şi necesară; subiecţii 
activităţii politice; cerinţele faţă de această muncă; rolul şi responsabilitatea liderilor şi 
elitelor politice în evoluţia ascendentă a societăţii; exigenţele faţă de elite şi liderism, 
funcţiile şi responsabilităţile lor; interacţiunea elitelor şi liderilor cu masele. 
Să înţeleagă tendinţele dezvoltării statului în epoca contemporană; statul de drept, teorie şi 
realitate. 
Să perceapă locul, rolul şi specificul, structura şi tipologia, căile şi mijloacele formării culturii 
politice în ansamblul culturii generale. 
 Să cunoască specificul relaţiilor dintre RM şi UE, reieşind din situarea geopolitică, 
problemele de ordin intern cu care se confrunta RM şi interesul UE faţă de RM, ca  stat 
vecin.   
 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6. Să fie capabil să analizeze şi să aprecieze puterea politică în cadrul unei societăţi 
concrete, să ia atitudini faţă de careva nereguli în funcţionarea ei, să contribuie la consolidarea 
legitimităţii şi eficienţei acestei puteri. 
Să fie capabil să diferenţieze în epoca contemporană specificul conţinutului societăţii politice 
şi a societăţii civile, diversitatea raporturilor dintre ele. 
Să fie capabil să se orientez corect în viaţa social-politică a RM, să poată aprecia la justa 
valoare rolul partidelor şi a sistemelor de partid în democratizarea societăţii.  
Să fie capabil să înţeleagă rostul şi însemnătatea politicii interne şi externe în dezvoltarea 
ascendentă a societăţii, să participe conştient atît la elaborarea cît şi la transpunerea în faptă 
a obiectivelor acestor direcţii; să înainteze şi să susţină, în dependenţă de circumstanţe, pe 
cei mai meritorii oamenii în structurile politice ale RM, să se autoinstruiască şi să se 
pregătească pentru a le completa rândurile.  
Să fie capabil să-şi autoaprecieze nivelul propriei culturi generale şi politice pentru a depune 
eforturile necesare în ridicarea nivelului lor, antrenându-se inclusiv în viaţa social politică 
reală.   
Să fie capabil să determine posibile modalităţi şi mecanisme de integrare a RM în cadrul UE. 
Să-şi formeze o poziţie corectă privind situaţia reală a RM, perspectivele şi necesitatea 
integrării în UE, rolul intensificării activităţii economice externe a RM cu UE. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea unui studiu ştiinţific asupra politicilor din domeniul activităţii inginereşti prin 
utilizarea cunoştinţelor acumulate la cursul de Politologie. 

Realizarea unei comunicări în auditoriul studenţesc ori la o conferinţă ştiinţifică pe baza 
materialelor analizate în procesul cercetării individuale a problemelor politice din domeniul 
ingineresc.  

CT3. Identificarea nevoii de utilizare a cunoştinţelor politologice, a conceptelor politice 
pentru educarea unei personalităţi civico-participative în societatea moldovenească.  

Să îşi formeze o poziţie civică sănătoasă vizavi de procesul social-politic intern şi extern, 
conştientizarea procesului de euro-integrare ca unul imperativ.  

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoaşterea şi sesizarea esenţei şi importanţei conceptelor, proceselor politice în 
activitatea participativă şi raţională a inginerului. 

Obiectivele specifice - Formarea la studenţi a unei viziuni integre, subiective asupra sistemului, procesului şi 
activităţii politice. 

- Cunoaşterea de către studenţi a principiilor, esenţei politicilor publice în viaţa 
contemporană şi utilizarea categoriilor politice. 
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- conştientizarea relevanţei participării fiecărui cetăţean în procesul cooperării moldo-
comunitare, începând de la participarea activă şi responsabilă la scrutinele electorale 
în calitate de alegător, până la activitatea ghidată de standardele europene, în calitate 
de specialist (inginer) şi lansarea unor proiecte europene în domeniul de specializare. 
- să cunoască parcursul european al R. Moldova de la proclamarea independenţei sale 
până în prezent, inclusiv şi prevederile Acordului de Asociere. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Obiectul de studiu al politologiei.  4 2 

T2. Puterea politică 4 2 

T3. Sistemul politic 2  

T4. Societatea politică şi societatea civilă 4 2 

T5. Partidele politice 4 2 

T6. Activitatea politică 4  

T7. Cultura politică 4 1 

T8. Republica Moldova şi integrarea europeană 4 1 

Total prelegeri: 30 10 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

T1. Obiectul de studiu al politologiei.  2 2 

T2. Puterea politică 2 2 

T3. Sistemul politic 1  

T4. Societatea politică şi societatea civilă 2 2 

T5. Partidele politice 2 2 

T6. Activitatea politică 2  

T7. Cultura politică 2  

T8. Republica Moldova şi integrarea europeană 2  

Total lucrări de laborator/seminare: 15 8 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Prezentarea şi susţinerea unui referat la o temă din domeniul politologiei. 

 


